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15.10.2020 A8-0200/1080

Pakeitimas 1080
Ivan David
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų 
strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų 
fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones.

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto 
IX priede, rezervuojama visų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
siekiama šio reglamento 6 straipsnio 
1 dalies d, e ir f punktuose nurodytų 
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių 
tikslų.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1081

Pakeitimas 1081
Ivan David
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų 
strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų 
fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminarūs finansiniai asignavimai, skirti 
susietosios pajamų paramos 
intervencinėms priemonėms, nurodytoms 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
1 poskirsnyje, neturi viršyti 10 % VII 
priede nurodytų sumų.

Preliminarūs finansiniai asignavimai, skirti 
susietosios pajamų paramos 
intervencinėms priemonėms, nurodytoms 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
1 poskirsnyje, neturi viršyti 16 % 
VII priede nurodytų sumų.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1082

Pakeitimas 1082
Ivan David
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų 
strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų 
fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminarūs finansiniai asignavimai, skirti 
susietosios pajamų paramos 
intervencinėms priemonėms, nurodytoms 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
1 poskirsnyje, neturi viršyti 10 % VII 
priede nurodytų sumų.

Preliminarūs finansiniai asignavimai, skirti 
susietosios pajamų paramos 
intervencinėms priemonėms, nurodytoms 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
1 poskirsnyje, neturi viršyti 13 % 
VII priede nurodytų sumų.
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15.10.2020 A8-0200/1083

Pakeitimas 1083
Ivan David
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų 
strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų 
fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminarūs finansiniai asignavimai, skirti 
susietosios pajamų paramos 
intervencinėms priemonėms, nurodytoms 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
1 poskirsnyje, neturi viršyti 10 % VII 
priede nurodytų sumų.

Preliminarūs finansiniai asignavimai, skirti 
susietosios pajamų paramos 
intervencinėms priemonėms, nurodytoms 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
1 poskirsnyje, neturi viršyti 23 % 
VII priede nurodytų sumų.
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15.10.2020 A8-0200/1084

Pakeitimas 1084
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų 
strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų 
fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminarūs finansiniai asignavimai, skirti 
susietosios pajamų paramos 
intervencinėms priemonėms, nurodytoms 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
1 poskirsnyje, neturi viršyti 10 % VII 
priede nurodytų sumų.

Preliminarūs finansiniai asignavimai, skirti 
susietosios pajamų paramos 
intervencinėms priemonėms, nurodytoms 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
1 poskirsnyje, neturi viršyti 12 % 
VII priede nurodytų sumų.
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15.10.2020 A8-0200/1085

Pakeitimas 1085
Ivan David, Sylvia Limmer
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų 
strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų 
fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos, 
valstybės narės, kurios pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1307/2013 53 straipsnio 4 dalį 
savanoriškai susietajai paramai 
panaudojo daugiau kaip 13 % savo 
metinės nacionalinės viršutinės ribos, 
nustatytos to reglamento II priede, gali 
nuspręsti susietajai pajamų paramai 
panaudoti daugiau kaip 10 % VII priede 
nurodytos sumos. Gautas procentinis 
dydis neturi viršyti procentinio dydžio, 
kurį Komisija patvirtino savanoriškai 
susietajai paramai už 2018 paraiškų 
teikimo metus.

Išbraukta.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1086

Pakeitimas 1086
Ivan David
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų 
strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų 
fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ankstesnėje pastraipoje nurodytas 
procentinis dydis gali būti padidintas ne 
daugiau kaip 2 %, jei suma, atitinkanti 
procentinį dydį, viršijantį 10 %, skiriama 
paramai baltymingiems augalams pagal III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 
poskirsnį.

Ankstesnėje pastraipoje nurodytas 
procentinis dydis gali būti padidintas ne 
daugiau kaip 2 %, jei suma, atitinkanti 
procentinį dydį, viršijantį 23 %, skiriama 
paramai baltymingiems augalams pagal 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
1 poskirsnį.
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15.10.2020 A8-0200/1087

Pakeitimas 1087
Ivan David
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų 
strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų 
fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ankstesnėje pastraipoje nurodytas 
procentinis dydis gali būti padidintas ne 
daugiau kaip 2 %, jei suma, atitinkanti 
procentinį dydį, viršijantį 10 %, skiriama 
paramai baltymingiems augalams pagal III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 
poskirsnį.

Ankstesnėje pastraipoje nurodytas 
procentinis dydis gali būti padidintas ne 
daugiau kaip 5 %, jei suma, atitinkanti 
procentinį dydį, viršijantį 13 %, skiriama 
paramai baltymingiems augalams pagal 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
1 poskirsnį.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1088

Pakeitimas 1088
Ivan David
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų 
strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų 
fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ankstesnėje pastraipoje nurodytas 
procentinis dydis gali būti padidintas ne 
daugiau kaip 2 %, jei suma, atitinkanti 
procentinį dydį, viršijantį 10 %, skiriama 
paramai baltymingiems augalams pagal III 
antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 
poskirsnį.

Ankstesnėje pastraipoje nurodytas 
procentinis dydis gali būti padidintas ne 
daugiau kaip 4 %, jei suma, atitinkanti 
procentinį dydį, viršijantį 16 %, skiriama 
paramai baltymingiems augalams pagal 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
1 poskirsnį.
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15.10.2020 A8-0200/1089

Pakeitimas 1089
Gilles Lebreton
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų 
strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų 
fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 40 % – išlaidoms, susijusioms su 
bazine pajamų parama tvarumui didinti ir 
papildoma pajamų parama, kaip nurodyta 
III antraštinės dalies II skyriaus II skirsnio 
2 ir 3 poskirsniuose;

a) 75 % – išlaidoms, susijusioms su 
bazine pajamų parama tvarumui didinti ir 
papildoma pajamų parama, kaip nurodyta 
III antraštinės dalies II skyriaus II skirsnio 
2 ir 3 poskirsniuose;

Or. en


